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OKRM/113/2015/Z/56

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 5. jednání památkové komise rady města konaného dne 7. 7. 2015

Přítomni: Tomáš Beck, Mgr. Karel Beneš, Ing. Petr Lamač, Ing. arch. Naděžda Pálková, 
Ing. Ivana Popelová, Jaroslava Sýkorová, Ing. Vítězslav Velát

Omluveni: Ing. Iveta Duchoňová, Mgr. Lada Klímová

Nepřítomni: Dr. Zdeněk Mareš, Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.

Hosté: Ing. Jaromír Talíř, Ing. Irena Tomandlová, Ing. arch. Miroslav Vodák, 
Ing. arch. Tadeáš Matoušek

Schválený program:

1. Úvod
Přijato usnesení č.  (7 - 7,0,0)
Schválení programu  v pořadí: Diskuse - informace nám. Talíře, Iniciativa města 
v Programu regenerace MPR, Aktualizace programu regenerace MPR, Diskuse.

2. Diskuse - informace nám. Talíře
1)      Nám. Talíř informoval o aktuálním stavu kauzy „otáčivé hlediště“. V současné době 
připravuje město architektonickou soutěž. Po dohodě stávajících členů komise bude ještě 
oslovené UNESCO a ICOMOS, aby do komise delegovali své zástupce. Znamená to 
zpoždění, nicméně dohoda s vlastníkem pozemku je taková, že na točně lze odehrát ještě 
sezónu 2017.
2)      Na nám. Talíře se obrátil pan Chlanda s podnětem, že na hřbitově Sv. Otýlie jsou 
náhrobky významných obyvatel Českých Budějovic, o které se již nikdo nestará a správa 
hřbitova je ruší. Návrh je náhrobky památkově chránit. V první řadě je potřeba, aby správa 
hřbitova udělala průzkum co je ohroženo a podle toho potom rozhodnout, zda objekt je 
architektonicky tak cenný, aby město požádalo o jeho zapsání jako nemovité kulturní 
památky, či se jedná o náhrobek zajímavý pouze z důvodu osobnosti. Pokud bude ze strany 
města vůle se k těmto náhrobkům nějak postavit, bude muset vyřešit majetkoprávní vztahy.

3. Iniciativa města v Programu regenerace MPR ČB
Předsedkyně komise I. Popelová informovala o předpokládaném navýšení prostředků na 
Program regenerace 2015 o 35 mil., které budou rozděleny na již schválené akce 
a o pravděpodobném výrazném navýšení prostředků na rok 2016. Příspěvek města od 
Ministerstva kultury je jednak závislý na koeficientech, které pro velká města nejsou příliš 
příznivé, ale také na požadovaném objemu. Proto navrhla, aby v září komise spolu 
s odborem památkové péče zorganizovala seminář pro potencionální žadatele. Komise tento 
návrh nerozporovala.
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4. Projednání návrhu textové části Aktualizace Programu regenerace MPR od arch. Matouška
Hlavním bodem programu bylo připomínkování návrhu textové části Aktualizace programu 
regenerace MPR České Budějovice. Jednání se účastnili i manž. Matouškovi, zpracovatelé 
dokumentu a M. Vodák, zástupce komise RM pro architekturu a urbanismus. V rámci 
diskuse byly diskutovány zejména regulativy navržené v dokumentu. Část připomínek byla 
zpracovateli zaslána jako samostatný dokument, část připomínek byla zapracována do 
dokumentu přímo na jednání. Vzhledem k tomu, že u některých zásahů v MPR je velmi 
problematická právní vymahatelnost, bylo by vhodné, aby město jednak vytvořilo 
metodický pokyn pro vlastníky památek, ale současně aby samo šlo příkladem a na svých 
objektech zajistilo nápravu stavu co nejdříve, aby motivovalo již při vypisování nájmů 
nájemce nebytových prostor a v souladu se zásadami památkové péče se samo iniciativně 
na území MPR chovalo.

5. Diskuze
1)      KD Slávie – N. Pálková otevřela téma možné rekonstrukce KD Slávie, a to nikoliv 
jako zázemí Jihočeské filharmonie, ale jako spolkový dům, jehož velká část by mohla být 
vyčleněna pro Dům dětí a mládeže. Tím by se uvolnila Hardmuthova vila, která by mohla 
sloužit jako vícefunkční reprezentační prostor pro prezentaci návštěvníkům města, expozici 
Koh-i-noor a reprezentační sál. Tuto myšlenku podpořil M. Vodák.
2)      Komise diskutovala problematiku rekonstrukce ulic v centru města. Problém je se 
Sdružením vlastníků domů v centru, kteří odmítají rekonstrukce sítí v loubích, loubí jako 
náhradu chodníků či umístění veřejného osvětlení na objekty. Komise pro architekturu 
a urbanismus se chystá některé připravované rekonstrukce řešit. Bylo by vhodné, aby 
v tomto zafungovala synergie mezi oběma komisemi.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

5. jednání památkové komise rady města bylo ukončeno v 18:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Úvod

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. :

památková komise rady města

s c h v a l u j e
Program jednání dne 7.7.2015 v tomto pořadí.

V Českých Budějovicích dne 7. 7. 2015

Zapsal(a): Ing. Ivana Popelová, předsedkyně komise

Ověřil(a): Jaroslava Sýkorová

Ing. Ivana Popelová
předsedkyně komise


